Informa n po innos pre amestnanca oh adom GDPR

Va e osobné údaje sú spracúvané a uchovávané bezpe ne, v súlade s bezpe nostnou politikou ná ho
subjektu a len po dobu nevyhnutnú na splnenie ú elu spracúvania. Prístup k Va im osobn m údajom
majú v lu ne osoby poverené (prevádzkovate om) na spracúvanie osobn ch údajov, ktoré ich
spracúvajú na základe pokynov prevádzkovate a, v súlade s bezpe nostnou politikou prevádzkovate a.
Va e osobné údaje, ktoré spracúvame na základe zákonného právneho základu (§13 ods. 1 písm. c zák.
18/2018 Z.z.), mô u by zálohované, v súlade so zák. . 18/2018 Z.z. a zo zálohov ch úlo ísk budú
Va e osobné údaje úplne vymazané hne , ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude
mo né. Osobné údaje uchovávané na zálo n ch úlo iskách slú ia na predchádzanie bezpe nostn m
incidentom, najmä naru enia dostupnosti údajov v dôsledku bezpe nostného incidentu.
Prevádzkovate je povinný zabezpe ova zálohovanie údajov v súlade s bezpe nostn mi
po iadavkami GDPR a zákonom . 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Na

klade oho sú Va e daje sprac an ?
osobné údaje spracúvané z titulu plnenia si zamestnávate sk ch povinností prevádzkovate a
sú spracúvané na základe §13 ods. 1 písm. c) zák. . 18/2018 Z.z.
kontaktné údaje zamestnancov prevádzkovate a, mô u by spracúvané v zmysle §78 ods. 3
zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
prevádzkovate mô e spracúva osobné údaje tie prostredníctvom kamerového systému a to
na základe § 13 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (spracúvanie osobn ch údajov je nevyhnutné na ú el
oprávnen ch záujmov prevádzkovate a alebo tretej strany okrem prípadov, ke nad t mito
záujmami preva ujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vy adujúce si ochranu osobn ch
údajov, najmä ak je dotknutou osobu die a; tento právny základ sa nevz ahuje na spracúvanie
osobn ch údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh). Ú elom spracúvania osobn ch
údajov prostredníctvom kamerového systému je ochrana majetku prevádzkovate a alebo
zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovan ch priestoroch, odha ovanie kriminality
(osobné údaje sa nesmú alej spracúva spôsobom, ktor nie je zlu ite n s t mito ú elmi).
Prevádzkovate zárove informuje, e ide o be né osobné údaje – obrazové záznamy
fyzických osôb a prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných
priestoroch.

Bud Va e osobn daje posk tnut mimo Eur pskej nie? Prenos osobných údajov do tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskuto uje.
Bud Va e daje pou it na automati o an indi idu lne ro hodo anie? Osobné údaje nebudú
pou ité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
Ako dlho bud Va e osobn
daje ucho
ane? Len po dobu nevyhnutnú plnenie ú elu ich
spracúvania v zmysle príslu n ch právnych predpisov SR. Osobné údaje, ktoré spracúvame v zmysle
§13 ods. 1 písm. a) zák. . 18/2018 Z.z. sú spracúvané po dobu uvedenú v súhlase dotknutej osoby,
príp. po dobu do odvolania súhlasu.
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Aké máte práva?
Od ola s hlas - v prípadoch, kedy Va e osobné údaje spracúvame na základe Vá ho súhlasu, máte
právo tento súhlas kedyko vek odvola . Súhlas mô ete odvola elektronicky, na adrese zodpovednej
osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv
na zákonnos spracúvania osobn ch údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii,
ako aj na informácie o tom, ako Va e osobné údaje pou ívame. Vo vä ine prípadov Vám budú Va e
osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokia nepo adujete in spôsob ich poskytnutia.
Ak ste o poskytnutie t chto informácií po iadali elektronick mi prostriedkami, budú Vám poskytnuté
elektronicky, ak to bude technicky mo né.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpe ili presnos , úplnos a
aktuálnos informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, e údaje, ktor mi disponujeme sú
nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás po iada , aby sme tieto informácie upravili,
aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás po iada o vymazanie Va ich osobn ch údajov,
napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, u viac nie sú potrebné na naplnenie
pôvodného ú elu spracúvania. Va e právo je v ak potrebné posúdi z poh adu v etk ch relevantn ch
okolností. Napríklad, mô eme ma ur ité právne a regula né povinnosti, o znamená, e nebudeme
môc Va ej iadosti vyhovie .
Právo na obmedzenie spracúvania - za ur it ch okolností ste oprávnen nás po iada , aby sme
prestali pou íva Va e osobné údaje. Ide napríklad o prípady, ke si myslíte, e osobné údaje, ktoré o
Vás máme, mô u by nepresné alebo ke si myslíte, e u Va e osobné údaje nepotrebujeme
vyu íva .
Pr o na prenosnos dajo - za ur it ch okolností máte právo po iada nás o prenos osobn ch
údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu pod a Vá ho v beru. Právo na prenosnos sa v ak
týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy,
ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Pr o namieta - máte právo namieta vo i spracúvaniu údajov, ktoré je zalo ené na na ich
legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presved iv legitímny oprávnen dôvod
na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Va e osobné údaje alej spracúva . Právo poda
návrh na za atie konania o ochrane osobn ch údajov - ak sa domnievate, e Va e osobné údaje
spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, mô ete poda s a nos na dozorn orgán, ktor m je Úrad
na ochranu osobn ch údajov Slovenskej republiky, Hrani ná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. íslo: +421
/2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania
návrhu elektronickou formou je potrebné, aby sp al nále itosti pod a § 19 ods. 1 zákona . 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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